
©IZUM, 23. 5. 2016 1/1 

 

 

Datum: 23. 5. 2016 

Št.: 3-35-2016/02-dso 

 

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da bomo med 24. in 25. majem 2016 namestili novo verzijo programske opreme 

COBISS3, V6.6-01, ki bo vključevala novosti in spremembe v segmentih COBISS3/Izposoja in 

COBISS3/Izpisi.  

 

Dopolnitve se nanašajo na vsebino računa, storna in dobropisa za tiste knjižnice, ki so zavezane za plačilo 

DDV: 

‒ v stolpcu "neto cena" bo pri posamezni postavki na računu izpisana cena na enoto 

‒ v stolpcu "skupaj" bo pri posamezni postavki na računu izpisan neto znesek, tj. vrednost brez 

DDV in popusta (količina X cena na enoto) 

‒ v rubriki "DDV" bo izpisan znesek obračunanega DDV za vse postavke na računu skupaj 

‒ v rubriki " za plačilo" bo izpisan znesek, ki ga mora plačati član oz. obiskovalec knjižnice 

 

Spremembe se bodo upoštevale tudi pri izdaji kopij računov, storna računov in dobropisov in bodo veljale 

tudi za dokumente, ki so bili izdani že pred spremembo vsebine računa. Za opisane spremembe smo se 

odločili zaradi tega, da bo prikaz posameznih podatkov na računu ustrezen in bolj razumljiv prejemniku 

računa. 

 

Vključili smo še dopolnitev, ki omogoča poljubni vpis naslova in pozdrava na obrazcu splošnega 

obvestila za pošiljanje po e-pošti. V ta namen sta dodani dve novi spremenljivki Naslov splošnega 

obvestila in Splošno obvestilo – pozdrav, ki ju najdemo v segmentu COBISS3/Izpisi, in sicer v mapi 

Spremenljivke/Sistemske definicije/Izposoja/E-obvestila. Privzeta vrednost spremenljivke Naslov 

splošnega obvestila je "I – SPLOŠNO OBVESTILO", spremenljivke Splošno obvestilo – pozdrav  pa 

"Lep pozdrav!".  Če želimo spremeniti privzeto vrednost, kopiramo spremenljivko v mapo Uporabniške 

definicije in tam poljubno spremenimo vsebino. Če v e-obvestilu ne želimo izpisa "Lep pozdrav! ", 

vsebino spremenljivke zbrišemo, da bo prazna. 

Za dodatna pojasnila pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na telefonsko 

številko 02/25 20 333. 

 

Lep pozdrav! 

 

Robert Vehovec, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 

Vodja sektorja  Direktor 

Programska oprema   
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